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Hydroizolacja

Wspieramy twórców
terenów zielonych
Dostarczamy inteligentne rozwiązania, wykorzystywane przy projektowaniu i tworzeniu terenów zielonych. Wybieramy produkty, które pozwolą
naszym partnerom, instalatorom i projektantom dostarczyć odbiorcy
końcowemu funkcjonalne i przyjazne rozwiązania.
U podstaw naszej działalności leży przede wszystkim specjalistyczna
wiedza w zakresie oferowanych systemów.
Jako jedyny przedstawiciel w Polsce aktywnie wspieramy międzynarodową
grupę Rainworks, zrzeszającą specjalistów z zakresu systemów nawadniania oraz nowoczesnych rozwiązań dla terenów zielonych. Pomagamy
kreować przyjazną przestrzeń od kwietnia 1999 roku.

wspieramy twórców terenów zielonych

Kategorie
produktowe
Naszą ofertę podzieliliśmy na osiem kategorii. Dla każdej z nich przygotowaliśmy katalogi: oświetlenie, nawadnianie, hydroizolacja, złączki,
systemy nasadzania drzew, roboty koszące, nasiona i nawozy oraz stabilizacja gruntu. Każdy katalog zawiera karty produktowe, prezentujące
wymiary, specyfikację, zastosowanie, opis oraz zdjęcie danego produktu.

2021

2021

Złączki

Stabilizacja
gruntu

2021

2021

Hydroizolacja
Nasiona i nawozy

2021

2021

Nawadnianie
Roboty koszące

2021

Systemy
nasadzania
drzew

2021

Oświetlenie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
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BONDING ADHESIVE
KLEJ DO ŁĄCZENIA MEMBRANY EPDM
DO BETONU, DREWNA, STALI I INNYCH
CARLISLE
OPIS
Bonding Adhesive to klej na bazie rozpuszczalników, cechujący się bardzo
wysoką wytrzymałością. Umożliwia szybkie łączenie membran EPDM
z różnymi podłożami, takimi jak m.in. beton, sklejka niepalna, płyta OSB,
płyta pilśniowa, powierzchnie z kamienia, czy też powierzchnie z metalowymi wykończeniami. Doskonale sprawdza się także z płytami izolacyjnymi PIR. W celu zapewnienia prawidłowego krycia oraz dla skrócenia
czasu aplikacji, zaleca się nakładanie kleju Bonding Adhesive przy użyciu
wałka z włosem średniej długości (13 mm).

CECHY PRODUKTU
Wysoka wytrzymałość i szybkie wiązanie.
Doskonałe łączenie pomiędzy membraną EPDM a różnymi
podłożami.
Kompatybilność z wszystkimi membranami EPDM (z wyłączeniem FleeceBACK®).
Idealny do nakładania wałkiem z włosem średniej długości.

SPOSÓB UŻYCIA
1.

Przed użyciem dokładnie wymieszaj klej Bonding Adhesive aż stanie się
jednolity w kolorze i konsystencji. Zaleca się mieszanie przez min. 5 minut.

2. Wszystkie powierzchnie, które mają zostać związane z wykorzystaniem
kleju Bonding Adhesive muszą być czyste, gładkie, suche, wolne od
ostrych krawędzi, luźnych obcych materiałów, zanieczyszczeń oleju
i tłuszczów. Zagłębienia większe niż 6 mm powinny zostać wyrównane
z użyciem żywicy epoksydowej, zaprawy murarskiej lub innego
materiału służącego do niwelowania zagłębień.
3. Nie rozrzedzaj kleju Bonding Adhesive. Rozrzedzanie ma negatywny wpływ
na zachowanie właściwości produktu.
4. Po dokładnym wymieszaniu kleju Bonding Adhesive, (przez co najmniej
5 minut), nałóż klej na dolną część membrany EPDM oraz na podłoże, do
którego membrana EPDM ma zostać przyklejona. Do rozprowadzania kleju
zaleca się użycie szerokiego wałka o szerokości 23 cm ze średnim włosem.
Nakładaj klej w sposób ciągły i jednolity. Unikaj powstawania kałuż. Klej
Bonding Adhesive należy zostawić do wyschnięcia, do momentu, aż
przestanie się ciągnać, ale będzie lepki - co należy sprawdzić przez
dotknięcie suchym palcem. W sytuacji, gdy membrana EPDM lub podłoże
z nałożonym klejem Bonding Adhesive zostanie wystawione na działanie
deszczu, należy odczekać, aż klej wyschnie, a następnie ponownie nałożyć
warstwę kleju.
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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BONDING ADHESIVE
CARLISLE
5.

6.

7.

SPECYFIKACJA
1,5 m2 na 1 litr kleju*
Kolor
(Color)
18-22%**
-200C***
Baza
(Base)

Kauczuk Syntetyczny
18,93 litra.
1 rok****
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BONDING ADHESIVE
KLEJ DO ŁĄCZENIA MEMBRANY EPDM
DO BETONU, DREWNA, STALI I INNYCH
CARLISLE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą MSDS dla produktu.
2. Klej Bonding Adhesive jest produktem bardzo łatwopalnym. Zawiera
składniki, które stanowią zagrożenie ryzykiem pożaru lub wybuchu,
gdy zostaną wystawione na działanie ciepła, płomieni lub iskier.
Przechowywać i używać z dala od źródeł ciepła, płomieni oraz iskier.
3. Nie palić tytoniu podczas nakładania i prac z produktem.
4. Nie używać w zamkniętych lub niewentylowanych pomieszczeniach.
Opary są cięższe niż powietrze i mogą przemieszczać się wzdłuż gruntu
do odległych źródeł iskrzenia.
5. Podczas użytkowania produktu należy nie dopuścić do przedostawania się
oparów kleju Bonding Adhesive do wnętrza pomieszczeń przez kanały
wentylacyjne. Nie umieszczać otwartych pojemników oraz nie mieszać kleju
Bonding Adhesive w pobliżu wlotów świeżego powietrza. Jeśli to możliwe,
należy wyłączyć wentylację mechaniczną lub uszczelnić wloty powietrza.
6. Unikać wdychania oparów. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.
Używać przy odpowiednich warunkach wentylacyjnych. W przypadku
zaczerpnięcia oparów należy wyjść na świeże powietrze. W przypadku
braku oddechu przeprowadzić resuscytację. W przypadku trudności
z oddychaniem, podać tlen. Natychmiast wezwać lekarza.
7. W przypadku połknięcia NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Natychmiast
wezwać lekarza.
8. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się używanie okularów ochronnych
podczas pracy z produktem. W przypadku dostania się do oczu
natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody przez co najmniej
15 minut. Natychmiast wezwać lekarza.
9. Unikać kontaktu ze skórą. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku
kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć wodą z mydłem.
10. Podczas używania kleju Bonding Adhesive zaleca się noszenie odpornych
na przenikanie rękawic spełniających normy ANSI/ISEA 105-2005
lub EN374.
11. Przechowywanie w temperaturze większej niż 32⁰C skraca okres ważności
produktu. Nie przechowywać pojemników z klejem Bonding Adhesive
w miejscu wykonywanych prac przez dłuższy okres czasu. W przypadku
przechowywania produktu w temperaturze poniżej 150C, przed użyciem
przenieść do pomieszczenia z temperaturą pokojową.
12. Po otwarciu pojemnika z klejem Bonding Adhesive produkt powinien
zostać zużyty w ciągu 48 godzin. Po tym okresie klej zacznie gęstnieć,
utrudniając, a ﬁnalnie uniemożliwiając, prawidłowe jego użycie oraz
skuteczne kontrolowanie jego gęstości.
13. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI!
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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SURE-SEAL DUSTED
NON-REINFORCED
MEMBRANA EPDM
CARLISLE
OPIS
Sure-Seal EPDM Dusted Non-Reinforced Membranes to membrana EPDM,
która idealnie nadaje się do hydroizolacji i zabezpieczania nowych dachów,
jak i ponownej hydroizolacji dachów już istniejących. Dostępna jest dwóch
grubościach: 1,2 mm oraz 1,5 mm, szerokości do 15,25 m i długości nawet
do 61 m. Membrana dostępna jest także w wersji ognioodpornej (FR), która
została specjalnie opracowana, aby zahamować rozprzestrzenianie się
ognia i spełniać restrykcyjne wymagania ognioodporne dla membran
dachowych.
Membrana z powodzeniem wykorzystywana jest także przy realizacji
projektów związanych z wyłożeniem i uszczelnieniem zbiorników wodnych.
Membrana EPDM idelanie nadaje się na oczka wodne. Dzięki swoim właściwościom gwarantuje pełną szczelność oraz odporność na niesprzyjające
warunki atmosferyczne (mróz, promienie UV, działanie wody itp.).
Dzięki opatentowanej przez Carlisle technologii fabrycznego wyposażenia
membrany EPDM w taśmę do łączenia tzw. Factory-Applied Tape (FAT)
większość prac związanych z procesem łączenia arkuszów membran ze
sobą przeprowadzana jest w warunkach zapewniających bieżącą kontrolę
jakości oraz najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. W wyniku tych
działań powstaje produkt, cechujący się najwyższą jakością dostępną na
rynku, doskonałą precyzją połączeń, znakomitą odpornością na siły zrywania oraz ścinania geomembrany oraz brakiem pęcherzyków powietrza
w miejscu łączenia arkuszy. FAT zapewnia jednolitą powierzchnię łączenia
na całej długości gwarantując tym samym doskonałą jakość. Zastosowanie
membrany EPDM z FAT zapewnia dodatkowo oszczędność czasu oraz
zwiększa precyzję minimalizując jednocześnie ryzyko błędu w czasie
instalacji. Membrany EPDM z FAT dostępne są w arkuszach do 9 m
szerokości.

CECHY PRODUKTU
Ponad 50 lat udowodnionej żywotności.
Carlisle EPDM zapewnia wiodącą w branży odporność na warunki atmosferyczne z całkowitą ekspozycją na promieniowanie bez pęknięć i rys.
Obniża koszty ogrzewania, które średnio są aż 5 razy wyższe,
niż koszty klimatyzacji.
Obniża ślad węglowy poprzez obniżenie ilość energii zużywanej
do ogrzewania.
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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SURE-SEAL DUSTED
NON-REINFORCED
MEMBRANA EPDM
CARLISLE

Obniża ryzyka związane z kumulacją śniegu oraz obladzania na powierzchniach dachów.
Obniża ryzyko występowania problemów z kondensacją, która może
zakłócić prawidłowe funkcjonowanie systemu dachowego.
W porównaniu do innego rodzaju membran, jak TPO, PVC czy Bitum
Modyﬁkowany, membrana EPDM ma najmniejszy wpływ na efekt
cieplarniany, kwaśne deszcze, oraz smog.
Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne, wysoka elastyczność
sięgająca nawet 465% zapewaniają doskonałą odporność na uszkodzenia
spowodowane gradem, potwierdzone testem na odporności UL 2218 Class 4.
Najwyższa stabilność, odporna na wysoką temperaturę, zachowująca swoje
właściwości nawet w ekstremalnych warunkach do -400C.
Do 20 lat gwarancji producenta.
Kompletny system Carlisle do hydroizolacji powierzchni dachowych, w skład
którego wchodzą m.in. membrana EPDM, środki uszczelniające, taśmy
uszczelniające, kleje.
Wysokoka jakość potwierdzona certyﬁkatem CE.

SPECYFIKACJA
Właściwość

Wynik testu

Testowany
Standard

Określanie wad widocznych (Visible Defects)

pozytywny

EN 1850-2

Szerokość
(Width)

-0,5% do 1%
wartości docelowej

EN 1848-2

Prostolinowość
(Straightness)

-50 mm do +50 mm

EN 1848-2

Płaskość
(Flatness)

<= 10 mm

EN 1848-2

Grubość nominalna
(Effective Thickness)

-5% do 10% wartości
docelowej

EN 1848-2

BROOF(t1), BROOF(t4)

ENV 1187

Odporność na działanie
ognia zewnętrznego
(external ﬁre performance)

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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SURE-SEAL DUSTED
NON-REINFORCED
MEMBRANA EPDM
CARLISLE
Reakcja na ogień
(Reaction to Fire)

E

EN 13501-1

Wytrzymałość na rozciąganie (Tensile Strength)

≥ 8 N/mm²

EN 12311-2

Rozciągliwość
(Elongation)

≥ 350 %

EN 12311-2

Wytrzymałośc na rozrywanie (Tear Resistance)

≥ 25 N

EN 12310-2

Stabilność wymiarowa
(Dimensional Stability)

≤ 0,5 %

EN 1107-2

Ekspozycja na promieniowanie UV (UV Exposure)

pozytywny

EN 1297

Odporność na ozon
(Resistance to Ozone)

pozytywny

EN 1844

Wytrzymałość na rozciąganie
≥ 8,0
– przerwanie (MPa) (Tensile
Strength @ break (MPa) No
Aging – (L, T) Exposure)
Odporność na utlenianie
do 90 dni @ 85°C
(oxidation 90 days @ 85°C)
Odporność na warunki
klimatyczne 3000 h UV
(Weathering – 3000 h UV)
Odporność na przebicie (kN)
(Static Puncture (kN))
Przepuszczalność wody
(m³/m²)/d (Water Permeability (m³/m²)/d)
Odporność na korozję
naprężeniową (godziny)
(durability - environmental
stress cracking (hours))

ISO R 527
Część 1 & 3

delta ≤ 25%

pr EN 14575

delta ≤ 25%

EN 12224

≥ 0,5

EN ISO 12236

0

pr EN 14150

≥ 200

ASTM D 539799 Appendix

SPOSÓB MONTAŻU
Wyróżniamy dwie główne metody instalacji membrany EPDM w systemach
dachowych: Fully Adhered Rooﬁng System oraz Ballasted Rooﬁng System.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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SURE-SEAL DUSTED
NON-REINFORCED
MEMBRANA EPDM
CARLISLE

Fully Adhered Rooﬁng System
Powierzchnia, na której ma zostać zainstalowana membrana EPDM oraz spodnia
cześć membrany EPDM, która ma się stykać z podłożem powinny być dokładnie
pokryte odpowiednią warstwą kleju Bonding Adhesive. Następnie membranę
EPDM należy ułożyć w porządanym miejscu. Aby skleić ze sobą arkusze membrany,
użyj środka gruntującego HP-250 Primer, nakładając go na powierzchnie membran,
które mają zostać połączone, a następnie zainstaluj taśmę P-S SecurTAPE™. Ukaładana
membrana EPDM wyposażona jest w FAT (Factory Applied Tape), wówczas środek
gruntujący HP-250 Primer stosujemy tylko na ten arkusz membrany EPDM, który
nie ma FAT.
Ballasted Rooﬁng System
Na warstwę izolacji dachu luźno układana jest mebrana EPDM, która w kolejnym
kroku przysypana jest obciążeniem o wadze min 50 kg/m². Szczególną uwagę
należy zwrócić na narożniki budynków, które narażone są na trudniejsze warunki
atmosferyczne.
W przypadku instalowania membrany EPDM przy temperaturach spadających
poniżej 50C, należy spełnić dodatkowe warunki:
- ogrzej powierzchnię dolnego arkusza membrany EPDM z zaaplikowaną
warstwą środka gruntującego HP-250 Pimer podczas instalacji taśmy
P-S SecurTAPE™ oraz w czasie łączenia arkuszów membrany.
- przed użyciem wałka silikonowego Silicone Rollers do dociśnięcia górnego
arkusza klejonej membrany EPDM należy podgrzać membranę EPDM za pomocą
pistoletu z gorącym powietrzem. Podgrzana powierzchnia powinna być gorąca
w dotyku.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Aby zapewnić odpowiednie właściwości membrany EPDM, należy
przestrzegać zasad jej prawidłowego sztaplowania i przechowywania.
2. Zachowaj szczególną ostrożność podczas poruszania się po mokrej
membranie EPMD. Mokra membrana jest śliska.
3. Membrany EPDM wyposażone w FAT nie powinny być wystawiane
na długotrwałe działanie wysokich temperatur przekraczających 320C.
W innym wypadku okres żywotności produktu możesz ulec skróceniu.
4. Jeśli prace instalacyjne przeprowadzane są w gorące, suche dni, należy
osłonić od słońca tą cześć geomembrany EPDM, która wyposażona jest
w FAT.
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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PRESSURE-SENSITIVE
ELASTOFORM FLASHING®

ROZCIĄGLIWA TAŚMA
CARLISLE
OPIS

Pressure-Sensitive (P-S) Elastoform Flashing® to rozciągliwa, samowulkanizująca się taśma służąca do uszczelnienia i wykończenia takich elementów, jak przepusty rurowe, penetracje, spływniki itp. Taśma składa się
z 1,5 mm grubości warstwy niezwulkanizowanej membrany EPDM połączonej
z 0,75 mm grubości warstwą utwardzonego kleju wrażliwego na nacisk.
Dzięki swoim właściwościom, taśma jest bardzo plastyczna i z łatwością
dopasowuje się do nieregularnych kształtów oraz powierzchni.
Dostępna jest w rolkach o trzech rozmiarach: 15,24 cm x 30,48 m (6" x 100'),
22,86 cm x 15,24 m (9” x 50') oraz 30,48 cm x 15,24 m (12" x 50'). Rolki
w rozmiarze 12" x 50' wyposażono w dodatkową warstwę przezroczysztej,
zrywalnej folii, naciętej wzdłuż w połowie szerokości taśmy, co znacząco
ułatwia prace przy łączeniu membran EPDM.

CECHY PRODUKTU
Z łatwością dostosowuje się do nieregularnych kształtów i powierzchni.
Samowulkanizuje się pod wpływem temperatury.
Usprawnia prace instalacyjne, a tym samym obniża pracochłonność i koszty.
Dostępny w różnych rozmiarach.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Cała powierzchnia, do której ma zostać zaaplikowana taśma Pressure-Sensitive
Elastoform Flashing®, musi być czysta i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
Warstwa klejąca znajdująca się na jednej warstwie taśmy nie przyklei się do
zakurzonych i brudnych powierzchni. Jakiekolwiek, nawet szczątkowe zanieczyszczenia będą miały negatywny wpływ na siłę wiązania.
2. Usuń pyłek mica dust widoczny na membranie EPDM za pomocą szczotkowania, przy użyciu czystej, suchej szmatki lub ściereczek HP Splice Wipe.
3. Za pomocą rozpuszczalnika Weathered Membrane Cleaner dokładnie oczyść membranę EPDM, do której ma zostać przyklejona taśma P-S Elastoform Flashing®. W przypadku klejenia membran EPDM bez fabrycznego pyłku mica dust, czynność ta jest
konieczna w przypadku membran wystawionych na działanie warunków zewnętrznych.
Podczas używania rozpuszczalnika do czyszczenia EPDM Weathered Membrane Cleaner
zaleca się noszenie odpornych na przenikanie rękawic spełniających normy ANSI/ISEA
105-2005 lub EN374.
4. Poczekaj, aż rozpuszczalnik wyschnie.
5. Nałóż warstwę środka gruntującego HP-250 Primer na membranę EPDM oraz wszędzie
tam, gdzie będzie przyklejana taśma P-S Elastoform Flashing®. Informacje o prawidłowej aplikacji środka gruntującego HP-250 Primer znajdziesz w dedykowanej karcie produktu. Użycie nadmiernej ilości środka gruntującego HP-250 Primer nie polepszy wiązania taśmy P-S Elastoform Flashing® do membrany EPDM. Użyj tylko takiej ilości, jaka jest
konieczna do jednolitego pokrycia 100% powierzchni, gdzie taśma ma zostać przyklejona.
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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PRESSURE-SENSITIVE
ELASTOFORM FLASHING®

ROZCIĄGLIWA TAŚMA
CARLISLE

5. Poczekaj, aż środek gruntujący HP-250 Primer częściowo wyschnie – dotknij
suchym palcem i sprawdź, czy produkt jest lepki, ale się nie ciągnie. Nie pozwól,
aby środek gruntujący wysechł całkowicie. Przyklej taśmę P-S Elastoform
Flashing® natychmiast, aby zapewnić odpowiednie wiązanie i nie dopuścić do
zanieczyszczenia powierzchni.
6. Umieść taśmę P-S Elastoform Flashing® w miejscu klejenia i używając siły
przyciśnij ją do membrany na całej powierzchni klejenia. Podczas wyklejania
narożników wokół pionowych przejść, przyklej taśmę stroną z diamentowym
wzorem równolegle do dachu.
7. Natychmiast po przyklejeniu taśmy P-S Elastoform Flashing® rozwałkuj
powierzchnię taśmy za pomocą wałka silikonowego Silicone Rolers –
zawsze w poprzek krawędzi taśmy, nie wzdłuż. Do rozwałkowania użyj siły.
8. Jeśli prace przeprowadzane są w temperaturze poniżej 40C, w celu
zapewnienia prawidłowego wiązania taśmy P-S Elastoform Flashing® do
membrany EPDM, należy podgrzać membranę z rozprowadzonym wcześniej
środkiem gruntującym HP-250 Primer, za pomocą pistoletu z gorącym
powietrzem.
9. Taśma P-S Elastoform Flashing® wykorzystywana jest przy uszczelnianiu
różnych przejść i penetracji systemów dachowych. Konkretną metodę
montażu zawsze należy dostoswać do warunków, które występują w danej
sytuacji. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z materiałami
informacyjnymi producenta.

SPECYFIKACJA
Kolor
(Color)

czarny

Grubość
(Thicnkess)

2,25 mm

Baza
(Base)

kauczuk syntetyczny
i membrana EPDM.

Ilość w opakowaniu zbiorczym
(Packaging)

2 rolki o
długości
1 rolka o
długości
1 rolka o
długości

szerokości 15,24 cm
30,48 m
szerokości 22,86 cm
15,24 m
szerokości 30,48 mm
15,24 m

Waga kartonu zbiorczego
(Packaking Gross Weight)

13,6, | 10,9 | 14,5 kg

Okres ważności
(Shelf Life)

9 miesięcy przy składowaniu
w temp. 15-270C.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.

HYDROIZOLACJA

KOD PRODUKTU:

0401020000015

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

UL. KARTUSKA 370

TEL.: +48 58 303 96 24

WWW.DRAGO.PL

80-125 GDAŃSK

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

PRESSURE-SENSITIVE
ELASTOFORM FLASHING®

ROZCIĄGLIWA TAŚMA
CARLISLE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Unikaj nadmiernego kontaktu ze skórą. Dokładnie umyj ręce po
użyciu. W przypadku kontaktu ze skórą, dokładnie przemyj wodą
z mydłem.
2. Długotrwałe przechowywanie w temperaturach przekraczających 320C
skraca żywotność produktu.
3. W ciepłe, słoneczne dni przechowuj rolki taśmy P-S Elastoform Flashing®
w pudełku, w zacienionym miejscu, aż będą gotowe do użycia.
4. Przechowywanie oraz używanie taśmy P-S Elastoform Flashing® w temp.
poniżej 40C powoduje zmniejszenie przyczepności, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do jej całkowitej utraty. W nocy należy przechowywać taśmę w temperaturze nie niższej niż 150C. W miejscu pracy należy
zapewnić grzane skrzynie, aby utrzymać mininalmą tempreraturę taśmy 40C.
5. Taśma P-S Elastoform Flashing® musi być przechowywana w suchym
miejscu. Zaleca się przechowywanie w temperaturze poniżej 270C w celu
zapewnienia maksimum elastyczności oraz okresu ważności.
6. Z powodu odparowania rozpuszczalnika, gdy temperatura otoczenia jest
zbliżona do punktu rosy, na świeżo nałożonym środku gruntującycm HP-250
Primer może skraplać się para wodna. W takiej sytuacji aplikacja środka
gruntującego HP-250 Primer oraz taśmy P-S Elastoform Flashing® musi
zostać przerwana – w takich warunkach nie nastąpi prawidłowe wiązanie.
Należy odczekać, aż aplikowana powierzchnia wyschnie, następnie ponownie
nałożyć cienką wartwę środka gruntującego HP-250 Primer i przykleić taśmę
P-S Elastoform Flashing®, kiedy warunki na to pozwolą.
7. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.

HYDROIZOLACJA

KOD PRODUKTU:

0401020000013

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

UL. KARTUSKA 370

TEL.: +48 58 303 96 24

WWW.DRAGO.PL

80-125 GDAŃSK

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

HP-250 PRIMER

ŚRODEK GRUNTUJĄCY/KLEJ DO
ŁĄCZENIA EPDM
CARLISLE
OPIS
HP-250 Primer to środek gruntujący na bazie rozpuszczalników, którego
zadaniem jest jednoczesne oczyszczenie oraz zagruntowanie membrany
EPDM przed nałożeniem taśmy do łączenia EPDM SecurTAPE oraz innych
produktów wrażliwych na nacisk z grupy Pressure-Sensitive (PS).

CECHY PRODUKTU
Kompleksowy środek gruntujący stosowany przy łączeniu membrany EPDM
z wszystkimi produktami wrażliwymi na nacisk z grupy Pressure-Sensitive.
Szybkie działanie pozwalające na sprawne łączenie membran EPDM.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Przed użyciem dokładnie wymieszaj środek gruntujący HP-250 Primer aż
stanie się jednolity w kolorze i konsystencji. Zaleca się mieszanie przez
min. 5 minut.
2. Wykorzystując miotłę lub suche ściereczki Carlisle HP Splice Wipe, należy
usunąć z powierzchni membrany EPDM nadmierną ilość pyłku mica dust.
3. Przygotowując do łączenia membranę EPDM fabrycznie pokrytą pyłkiem
mica dust, przed nałożeniem środka gruntującego HP-250 Primer, niezbędne
jest użycie rozpuszczalnika Weathered Membrane Cleaner do dokładnego
oczyszczenia łączonej powierzchni membrany EPDM. W przypadku klejenia
membran EPDM bez pyłku mica dust, czynność ta jest konieczna w przypadku
niezabezpieczonych opakowaniem zewnętrznym membran wystawionych na
działanie warunków zewnętrznych. Podczas używania środka gruntującego
HP-250 Primer oraz rozpuszczalnika do czyszczenia membrany EPDM Weathered
Membrane Cleaner, zaleca się noszenie odpornych na przenikanie rękawic
spełniających normy ANSI/ISEA 105-2005 lub EN374.
4. Podczas otwierania i zamykania pojemnika ze środkiem gruntującym
HP-250 Primer należy dołożyć starań, aby nie odkształć pokrywki.
5. Zetrzyj nadmiar podkładu z obręczy, aby zapewnić odpowiednią szczelność
zamknięcia. Utrzymuj pokrywkę na wiadrze, gdy nie jest używana. Po ponownym
zamknięciu pojemnika, obróć go do góry dołem, a następnie powróć do
naturalnego położenia, aby zapewnić szczelne zamknięcie pod obręczą.
6. Dokładnie wymieszaj środek gruntujący HP-250 Primer ręcznie lub za
pomocą mieszadła pneumatycznego, aż wszystkie osadzone materiały
zostaną wymieszane z roztworem, którego konsystencja stanie się jednolita.
7. Oczyść dokładnie miejsce łączenia membrany EPDM za pomocą rozpuszczalnika Weathered Membrane Cleaner.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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HP-250 PRIMER

ŚRODEK GRUNTUJĄCY/KLEJ DO
ŁĄCZENIA EPDM
CARLISLE
Do czyszczenia możesz użyć ściereczki Carlisle HP Splice Wipe. Przy użyciu
wałka malarskiego z krótkim włosem nałóż środek gruntujący HP-250
Primer na membranę EPDM. Powierzchnia pokryta środkiem gruntującym
HP-250 Primer powinna być wolna od kałuż.
8. UWAGA: Użycie nadmiernej ilości środka gruntującego HP-250 Primer
w stosunku do ilości zalecanej nie spowoduje znaczącej poprawy wiązania
produktów wrażliwych na nacisk z grupy pressure-sensitive (PS) z membraną
EPDM. Użyj tylko ilości wymagającej pokrycia 100% klejonej powierzchni.
9. Poczekaj, aż środek gruntujący podeschnie na tyle, aby po dotknięciu
palcem nie przenosił się z powierzchni membrany na powierzchnię palca.
Zgodnie z instrukcją nałóż produkt wrażliwy na nacisk z grupy
pressure-sensitive (PS) niezwłocznie po wyschnięciu środka gruntującego
HP-250 Primer, aby uniknąć przyczepienia się drobinek kurzu do warstwy
gruntującej oraz zapewnić wysoką jakość wiązania w chłodniejszych
warunkach atmosferycznych.
10. Dokończ łączenie arkuszów membrany EPDM zgodnie z wytycznymi ﬁrmy
Carlisle.

SPECYFIKACJA
Współczynnik krycia
(Covering Rate)

6m² na 1 litr środka gruntującego

Kolor
(Color)

oliwkowo-brązowy
po ciemno-szary

Ciało stałe
(Solids)

18%*

Temperatura zapłonu
(Flash Point)

4,40C**

Baza
(base)

kauczuk syntetyczny

Ilość w opakowaniu zbiorczym
(Packaging)

6 puszek o pojemności 3.8 litra
lub wiaderko o pojemności 11.4 litra

Okres ważności
(Shelf Life)

1 rok

**

% zawartość ciała stałego w produkcie
*** temperatura zapłonu to najniższa temperatura, kiedy opary/gaz może się ulotnić z substancji i może
dojść do zapłonu

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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HP-250 PRIMER

ŚRODEK GRUNTUJĄCY/KLEJ DO
ŁĄCZENIA EPDM
CARLISLE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą MSDS dla produktu.
2. Środek gruntujący HP-250 Primer jest produktem łatwopalnym.
Przechowywać i używać z dala od źródeł ciepła, płomieni oraz iskier.
Podczas
użytkowania produktu należy nie dopuścić do przedostawania się
3.
oparów środka gruntującego HP-250 Primer do wnętrza pomieszczeń
przez kanały wentylacyjne. Nie umieszczać otwartych pojemników oraz nie
mieszać środka gruntującego HP-250 Primer w pobliżu wlotów świeżego
powietrza. Jeśli to możliwe, należy wyłączyć wentylację mechaniczną lub
uszczelnić wloty powietrza.
4. Unikać wdychania oparów. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.
Używać przy odpowiednich warunkach wentylacyjnych. W przypadku
zaczerpnięcia oparów należy wyjść na świeże powietrze. W przypadku
braku oddechu przeprowadzić resuscytację. W przypadku trudności
z oddychaniem, podać tlen. Natychmiast wezwać lekarza.
5. W przypadku połknięcia NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Natychmiast
wezwać lekarza.
6. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się używanie okularów ochronnych
podczas pracy z produktem. W przypadku dostania się do oczu
natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody przez co najmniej
15 minut. Natychmiast wezwać lekarza.
7. Unikać kontaktu ze skórą. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku
kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć wodą z mydłem.
8. Podczas używania środka gruntującego HP-250 Primer zaleca się noszenie
odpornych na przenikanie rękawic spełniających normy ANSI/ISEA
105-2005 lub EN374.
9. Po użyciu środka gruntującego HP-250 Primer trzymaj pojemnik
szczelnie zamknięty, aby uniknąć dostania się wilgoci lub
zanieczyszczeń. Minimalizacja ekspozycji na wilgoć przedłuża
żywotność produktu. Otwierając puszkę zachowaj ostrożność, aby
nie odkształcić pokrywki. Zetrzyj nadmiar podkładu z obręczy, aby
zapewnić odpowiednią szczelność zamknięcia. Utrzymuj pokrywkę
na wiadrze, gdy nie jest używana. Po ponownym zamknięciu,
obróć pojemnik do góry dołem i powróć do naturalnego
położenia, aby zapewnić szczelne zamknięcie pod obręczą.
10. Środek gruntujący HP-250 Primer po wyschnięciu zostawia widoczne
ślady na membranie EPDM. Produkt należy nakładać precyzyjnie, aby
zminimalizować ilość środka gruntującego poza miejscem łączenia
membrany EPDM i tym samym zapewnić większą estetyczność
wykonanego połączenia.
11. Przechowywanie w temperaturze większej niż 320C skraca okres ważności
produktu. W przypadku przechowywania produktu w temperaturze
poniżej 150C, przed użyciem należy produkt przenieść do pomieszczenia
z temperaturą pokojową.
12. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.

HYDROIZOLACJA

KOD PRODUKTU:

0401020000007

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

UL. KARTUSKA 370

TEL.: +48 58 303 96 24

WWW.DRAGO.PL

80-125 GDAŃSK

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

LAP SEALANT

SYLIKON DO ŁAGODZENIA OSTRYCH
KRAWĘDZI PODATNYCH NA DZIAŁANIE WODY
CARLISLE
OPIS
Sylikon Lap Sealant to produkt wykorzystywany do łagodzenia odsłoniętych, uciętych krawędzi wzmacnianej membrany EPDM oraz do zabezpieczenia krawędzi rozciągliwej taśmy Pressure-Sensitive (P-S) Elastoform
Flashing®. Jego użycie niezbędne jest również w sytuacji wykonywania
połączeń membrany typu T-joint, jak również w przypadku wykonania
zakładki z wykorzystaniem taśmy P-S SecurTAPE™.
Sylikon Lap Sealant jest wyjątkowo trwały, a utwardzona gumowa
konsystencja umożliwia rozszerzanie się i kurczenie wraz z membraną
zachowując pełną szczelność. Produkt przystosowany jest do użycia
z wyciskaczem do silikonów

CECHY PRODUKTU
Uszczelnia wyeksponowane ucięte krawędzie wzmocnionej membrany
EPDM oraz krawędzie rozciągliwej taśmy Pressure-Sensitive Elastoform
Flashing®
Posiada utwardzoną gumową konsystencję.
Nakładany za pomocą wyciskacza do silikonów.
Uszczelnia krawędzie membrany EPDM na łączeniach.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Wszystkie powierzchnie, które mają zostać uszczelnione z wykorzystaniem
sylikonu Lap Sealant muszą być twarde, suche oraz wolne od zanieczyszczeń
oleju, kurzu oraz innych substancji obcych.
2. Po wykonaniu łączeń należy oczyścić membranę EPDM za pomocą rozpuszczalnika Weathered Membrane Cleaner.
3. Nałóż ścieg o szerokości 8 mm (5/16”) sylikonu Lap Sealant wzdłuż
odsłoniętej krawędzi membrany EPDM lub krawędzi rozciągliwej taśmy
Pressure-Sensitive Elastoform Flashing®.
4. Przy użyciu narzędzia do wygładzania należy wyrównać ścieg sylikonu
Lap Sealant tak, aby jego wyższy punkt znajdował się powyżej krawędzi
łączenia, a krawędzie membrany wyrównane równo z poziomem podłoża.
Narzędzie dostarczone jest wraz z produktem.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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LAP SEALANT

SYLIKON DO ŁAGODZENIA OSTRYCH
KRAWĘDZI PODATNYCH NA DZIAŁANIE WODY
CARLISLE

5.

Sylikon Lap Sealant musi zostać nałożony w miejscach do tego przewidzianych zawsze najpóźniej na koniec dnia pracy. Dzięki swoim właściwościom,
użycie sylikonu możliwe jest bezpośrednio po zakończeniu prac z wykorzystaniem taśmy P-S Elastoform Flashing®.

6.

Nie używać jako spoiwa pomiędzy membranami EPDM.

SPECYFIKACJA
Współczynnik krycia
(Covering Rate)

6,7 m z jednej tubki, przy
rekomendowanej szerokości
ściegu 8 mm (5/16")

Kolor
(Color)

czarny

Ciało stałe
(Solids)

63%*

Temperatura zapłonu
(Fash Point)

40C**

Temperatura użytkowania
(Service temp.))

od -510C do +820C

Ciężar właściwy
(Speciﬁc Gravity)

1,03

Elastyczność w niskich temp.
Cold Weather Flexibility)

doskonała

Ilość w kartonie zbiorczym
(Packaging)

25 tubek

Okres ważności
(Shelf Life)

1 rok

* % zawartość ciała stałego w produkcie

** temperatura zapłonu to najniższa temperatura, kiedy opary/gaz może się ulotnić z substancji
i może dojść do zapłonu

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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LAP SEALANT

SYLIKON DO ŁAGODZENIA OSTRYCH
KRAWĘDZI PODATNYCH NA DZIAŁANIE WODY
CARLISLE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą MSDS dla produktu.
2. Sylikon Lap Sealant jest produktem łatwopalnym – zawiera destylaty
ropy naftowej, które stanowią zagrożenie ryzykiem pożaru lub wybuchu, gdy zostaną wystawione na działanie ciepła, płomieni lub iskier.
Przechowywać i używać z dala od źródeł ciepła, płomieni oraz iskier.
3. Nie palić tytoniu podczas nakładania.
4. Nie używać w zamkniętych lub niewentylowanych pomieszczeniach.
Opary są cięższe niż powietrze i mogą przemieszczać się wzdłuż gruntu
do odległych źródeł iskrzenia.
5. Unikać wdychania oparów. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.
Używać przy odpowiednich warunkach wentylacyjnych. W przypadku
zaczerpnięcia oparów należy wyjść na świeże powietrze. W przypadku
braku oddechu przeprowadzić resuscytację. W przypadku trudności
z oddychaniem, podać tlen. Natychmiast wezwać lekarza.
6. W przypadku połknięcia NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Natychmiast
wezwać lekarza.
7. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się używanie okularów ochronnych
podczas pracy z produktem. W przypadku dostania się do oczu
natychmiast przepłukać oczy dużą ilością czystej wody przez co najmniej
15 minut. Natychmiast wezwać lekarza.
8. Unikać kontaktu ze skórą. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku
kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć wodą z mydłem.
9. Podczas używania sylikonu Lap Sealant zaleca się noszenie odpornych na
przenikanie rękawic spełniających normy ANSI/ISEA 105-2005 lub EN374.
10. Przechowywanie w temperaturze większej niż 320C skraca okres ważności
produktu. W przypadku przechowywania produktu w temperaturze
poniżej 150C, przed użyciem należy produkt przenieść do pomieszczenia
z temperaturą pokojową.
11. W przypadku nadmiernego użycia rozpuszczalnika Weathered Membrane
Cleaner podczas czyszczenia krawędzi łączenia membrany EPDM,
rozpuszczalnik może pozostać na marginesie membrany. W takiej sytuacji,
przed nałożeniem sylikonu Lap Sealant, należy użyć wilgotnej szmatki,
aby zmyć nadmiar rozpuszczalnika oraz upewnić się, że rozpuszczalnik
całkowicie wysechł.
12. W sytuacji nakładania sylikonu Lap Sealant w warunkach niskiej
temperatury lub wysokiej wilgotności, istnieje prawdopodobieństwo
pojawienia się delikatnych opuchnięć membrany EPDM, wynikających
z istotnego obniżenia skuteczności odparowania rozpuszczalnika użytego
przy czyszczeniu.
13. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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PRESSURE-SENSITIVE
SecurTAPETM
TAŚMA DO ŁĄCZENIA EPDM
CARLISLE
OPIS
Pressure-Sensitive (P-S) SecurTAPE™ to taśma służąca do trwałego połączenia ze sobą arkuszów membrany EPDM. Zapewnia jednakową szerokość oraz grubość kleju, gwarantując tym samym bardzo wysoką skuteczność połączenia. Jedna ze stron taśmy wyposażona jest w dodatkową
warstwę usuwalnej, przezroczysztej folii, która znacząco ułatwia prace
oraz skraca czas przy instalacji membran EPDM. Taśma P-S SecurTAPE™
zapewnia 30% lepszą odporność przed odrywaniem oraz 32% większą
wytrzymałość na naprężenia, w porównaniu do innych taśm łączeniowych
dostępnych na rynku. Do prawidłowego montażu taśmy P-S SecurTAPE™
konieczne jest wykorzystanie środka gruntującego HP-250 Primer.

CECHY PRODUKTU
Doskonała trwałość łączenia.
Największa odporność przed odrywaniem oraz wytrzymałość na naprężenia
w porównianiu do innych taśm łączeniowych dostępnych na rynku.
Skraca czas potrzebny na prace związane z łączeniem ze sobą membran EPDM,
minimalizując jednocześnie ryzyko popełnienia błędu.
Dodatkowa warstwa usuwalnej, przezroczysztej folii ułatwia prace.
Zwiększa estetykę wykonanych połączeń.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Ułóż łączone ze sobą arkusze membrany EPDM tak, aby nachodziły na siebie
min. 76,2mm (3”) zostawiając tym samym miejsce na pełną szerokość taśmy
P-S SecurTAPE™. Ułóż membranę EPDM tak, żeby fabryczne łączenia
nie nałożyły się na siebie.
2. Cała powierzchnia membrany EPDM, do której ma zostać zaaplikowana taśma
P-S SecurTAPE™, musi być czysta i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
W przeciwnym razie taśma się nie przyklei.
3. Usuń pyłek mica dust widoczny na membranie za pomocą miotły, czystej
i suchej szmatki lub ściereczek HP Splice Wipe.
4. Przygotowując do łączenia membranę EPDM fabrycznie pokrytą pyłkiem
mica dust, przed nałożeniem środka gruntującego HP-250 Primer, niezbędne
jest użycie rozpuszczalnika Weathered Membrane Cleaner do dokładnego
oczyszczenia łączonej powierzchni membrany EPDM. W przypadku klejenia
membran EPDM bez pyłku mica dust, czynność ta jest konieczna w przypadku
membran wystawionych na działanie warunków zewnętrznych. Podczas używania
środka gruntującego HP-250 Primer oraz rozpuszczalnika Weathered Membrane
Cleaner, zaleca się noszenie odpornych na przenikanie rękawic spełniających
normy ANSI/ISEA 105-2005 lub EN374.
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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PRESSURE-SENSITIVE
SecurTAPETM
TAŚMA DO ŁĄCZENIA EPDM
CARLISLE
5. Po użyciu rozpuszczalnika Weathered Membrane Cleaner należy odczekać,
aż rozpuszczalnik wyschnie, a dopiero potem rozpocząć nakładanie środka
gruntującego HP-250 Primer.
6. Na powierzchni dolnego arkusza membrany EPDM, zaznacz kredką linię
w odległości około 6 mm od brzegu górnego arkusza membrany EPDM.
W ten sposób wyznaczysz linię pomocniczą do prawidłowego
umiejscowienia taśmy P-S SecurTAPE™.
7. Po usunięciu pyłku mica dust rozprowadź środek gruntujący HP-250 Primer
ruchem okrężnym za pomocą czystej ściereczki HP Splice Wipes (lub podobnej)
uzyskując cienką i równomierną warstwę, jedolitą w kolorze oraz wolną od
smug i plam. Zmieniaj ściereczki HP Splice Wipes często.
8. Poczekaj, aż środek gruntujący HP-250 Primer częściowo wyschnie –
dotknij suchym palcem i sprawdź, czy produkt jest lepki, ale się nie
ciągnie. Nie pozwól, aby środek gruntujący wysechł całkowicie.
9. Zamontuj taśmę P-S SecurTAPE™ zaraz po tym, gdy środek gruntujący
HP-250 Primer będzie gotowy, aby zmaksymalizować siłę wiązania oraz
zminimalizować potencjane zanieczysczenie powierzchni.
10. Rozwiń 1 metr taśmy P-S SecurTAPE™ wyrównując jej brzeg do zaznaczonej
wcześniej linii. Użyj siły do przyciśnięcia przyklejanej taśmy do dolnego
arkusza membrany EPDM wzdłuż miejsca łączenia. W przypadku użycia
nowej rolki taśmy P-S SecurTAPE™ w trakcie już rozpoczętego klejenia,
wykonaj zakładkę o długości 25 mm, naklejając nową taśme na tą,
przyklejoną wcześniej. Nie jest dopuszczalne, aby zakładka została
wykonana w miejscu fabrycznych łączeń membrany EPDM oraz w miejscu,
gdzie następuje tzw. łączenie T-Joint. W tych miejscach musi zostać użyty
ciągły odcinek taśmy P-S SecurTAPE™.
11. Po przyklejeniu taśmy P-S SecurTAPE™ do powierzchni dolnego arkusza
membrany EPDM z zaaplikowanym wcześniej środkiem gruntującym HP-250
Primer, przy użyciu wałka silikonowego Silicone Rolers rozwałkuj dokłanie
powierzchnię taśmy zmniejszając tym samym ilość pęcherzyków powietrza.
12. Pozwól górnemu arkuszowi membrany EPDM ułożyć się na taśmie P-S SecurTAPE™
osłoniętej przezroczystą folią zabezpieczającą. Upewnij się, że przynajmniej
3 mm, ale nie więcej niż 12 mm, taśmy wystaje poza krawędź górnego arkusza
membrany EPDM. Wyrównaj membranę EPDM, jeśli jest taka potrzeba.
13. Ściągnij powolnym ruchem przezroczystą folię zabezpieczającą z górnej
warstwy taśmy P-S SecurTAPE™ pod kątem 45 stopni. Użyj siły do przyciśnięcia górnego arkusza membrany EPDM do taśmy.
14. Natychmiast po przyklejeniu górnego arkusza membrany EPDM do taśmy
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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PRESSURE-SENSITIVE
SecurTAPETM
TAŚMA DO ŁĄCZENIA EPDM
CARLISLE
P-S SecurTAPE™, rozwałkuj miejsce łączenia za pomocą wałka silikonowego
Silicone Rolers.
15. Użyj silikonu Lap Sealant tam, gdzie zostało wykonane łączenie T-Joint.
Silikon Lap Sealant może zostać użyty zaraz po sklejeniu arkuszów
membrany EPDM.
16. W przypadku pracy przy temperaturach poniżej 50C należy spełnić
dodatkowe warunki:
a) Ogrzej powierzchnię dolnego arkusza membrany EPDM z zaaplikowaną
warstwą środka gruntującego HP-250 Pimer podczas instalacji taśmy
P-S SecurTAPE™.
b) Taśma P-S SecurTAPE™ musi zostać rozwałkowana przed usunięciem
przezroczystej folii zabezpieczającej, jeśli prace przeprowadzane są
w temperaturze poniżej -70C.
c) Przed użyciem wałka silikonowego Silicone Roller do dociśnięcia górnego
arkusza klejonej membrany EPDM należy podgrzać membranę EPDM za
pomocą pistoletu z gorącym powietrzem. Podgrzana powierzchnia powinna
być gorąca w dotyku.

SPECYFIKACJA
Kolor

czarny

Długość rolki

30,5 m

Szerokość

76,2 mm (3”) lub 152,4 mm (6”)

Grubość

0,75 mm

Baza

Kauczuk Syntetyczny

Ilość w opakowaniu zbiorczym

4 rolki 76, 2 mm lub 2 rolki
o szerokości 152,4 mm

Waga opakowania zbiorczego

12 kg

Okres ważności

1 rok

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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PRESSURE-SENSITIVE
SecurTAPETM
TAŚMA DO ŁĄCZENIA EPDM
CARLISLE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.

Unikaj nadmiernego kontaktu ze skórą. Dokładnie umyj ręce po użyciu.
W przypadku kontaktu ze skórą, dokładnie przemyj wodą z mydłem.

2. Długotrwałe przechowywanie w temperaturach przekraczających 320C
skraca żywotność produktu.
3. W ciepłe, słoneczne dni przechowuj rolki taśmy P-S SecurTAPE™
w pudełku w zacienionym miejscu, aż będą gotowe do użycia.
4. Przechowywanie oraz używanie taśmy P-S SecurTAPE™ w temperaturach
poniżej 40C powoduje zmniejszenie przyczepności, a w skrajnych
przypadkach może doprowadzić do jej całkowitej utraty. W nocy należy
przechowywać taśmę w temperaturze nie niższej niż 150C. W miejscu
pracy należy zapewnić grzane skrzynie, aby utrzymać mininalmą
tempreraturę taśmy 40C.
5. Taśma P-S SecurTAPE™ musi być przechowywana w suchym
miejscu.
6. Z powodu odparowania rozpuszczalnika, gdy temperatura otoczenia jest
zbliżona do punktu rosy, na świeżo nałożonym środku gruntującycm
HP-250 Primer może skraplać się para wodna. W takiej sytuacji aplikacja
środka gruntującego HP-250 Primer oraz taśmy P-S SecurTAPE™ musi
zostać przerwana – w takich warunkach nie nastąpi prawidłowe wiązanie.
Należy odczekać, aż aplikowana powierzchnia wyschnie, następnie
ponownie nałożyć cienką wartwę środka gruntującego HP-250 Primer
i przykleić taśmę, kiedy warunki na to pozwolą.
7.

TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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PRESSURE-SENSITIVE
CURED FLASHING
TAŚMA NAPRAWCZA
CARLISLE
OPIS
Pressure-Sensitive Cured Flashing to taśma służąca do skutecznego
uszczelnienia i wykończenia różnych wystających z poziomu dachu krawędzi
(curbs) oraz ścian parapetowych. Dzięki szerokości 50,8 cm oraz fabrycznie
zamontowanej taśmie P-S SecurTAPE™ znacząco skraca czas potrzebny na
wykonanie prac uszczelniających w trudno dostępnych miejsach oraz
minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Taśma ta może być także
wykorzystana w celu przeprowadzenia prac naprawczych na uszkodzonej
membranie EPDM.

CECHY PRODUKTU
Dostępna jest w rolkach o szerokości 50,8 cm i długości 15,24 m.
Posiada fabrycznie aplikowaną taśmą Pressure-Sensitive (P-S) SecurTAPE™.
Pozwala zaoszczędzić do 70% czasu przy pracach związanych z uszczelnieniem
różnych wystających z poziomu dachu krawędzi (curbs) oraz ścian parapetowych.
Dostępny w różnych rozmiarach.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Przymocuj arkusz membrany EPDM do wystającej krawędzi zgodnie
ze specyﬁkacją.
2. Obetnij odpowiedni kawałek taśmy P-S Cured Flashing o długości równej
obwodowi krawędzi plus minimum 76,2mm (np. prostokątny fundament
o wymierach 609,6 mm na 609,6 mm [2’ x 2’] wymaga przygotowania odcinka
taśmy P-S Cured Flashing o długości 2514,6 mm (4x 609,6 mm + 76,2 mm).
3. Obetnij odpowiedni kawałek taśmy P-S Cured Flashing tak, aby pasował do
wysokości izolowanej krawędzi plus 152,4 mm na łączenie oraz dodatkowe
50,8 mm (2”) na górę krawędzi (szerokość = wysokość krawędzi + 8”).
4. Umieść taśmę P-S Cured Flashing na płaskiej powierzchni tak, aby strona
z fabrycznie aplikowaną taśmą P-S SecurTAPE™ skierowana była do góry.
Pozostaw przezroczystą folię zabezpieczającą na swoim miejscu.
5. Cała powierzchnia, do której ma zostać zaaplikowana taśma P-S Cured Flashing,
musi być czysta i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Warstwa klejąca
znajdująca się po jednej stronie taśmy nie przyklei się do zakurzonych i
brudnych powierzchni. Jakiekolwiek, nawet szczątkowe zanieczyszczenia będą
miały negatywny wpływ na siłę wiązania.
6. Nanieś środek gruntujący HP-250 Primer na krawędź, do której ma zostać
przyklejona taśma P-S Cured Flashing oraz na miejsce łączenia z membraną
EPDM.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.

HYDROIZOLACJA

KOD PRODUKTU:

0401020000016

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

UL. KARTUSKA 370

TEL.: +48 58 303 96 24

WWW.DRAGO.PL

80-125 GDAŃSK

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

PRESSURE-SENSITIVE
CURED FLASHING
TAŚMA NAPRAWCZA
CARLISLE

7.

Po tym, gdy środek gruntujący HP-250 Primer wyschnie na tyle, by móc
przejść do dalszych prac (sprawdź kartę produktu) przyklej taśmę P-S Cured
Flashing do izolowanej krawędzi. Owiń cały izolowany odcinek tak, aby część z
fabrycznie aplikowaną taśmą SecurTAPE™ przewidzianą na połączenie z
dachową częścią membrany EPDM została wywinięta i nie dotykała izolowanej
krawędzi. Na tej części pozostaw przezroczystą folię zabezpieczającą.

8.

Aby dokończyć łączenie pomiędzy taśmą P-S Cured Flashing a dachowym
arkuszem memraby EPDM, natnij taśmę na każdym rogu izolowanej
powierzchni, pozwalając tym samym na jej swobodne opadnięcie i ułożenie
się. Zaokrąglij wszystkie nacięte narożniki. Dociśnij taśmę P-S Cured Flashing
w narożniku pod odpowiednim kątem tak ciasno, jak to możliwe.

9.

Kiedy taśma P-S Cured Flashing leży płasko na powierzchni z nałożoną
wcześniej warstwą środka gruntującego HP-250 Primer, usuń przezroczystą
folię zabezpieczającą przez pociągnięcie jej spod taśmy, użyj następnie siły
do przyciśnięcia taśmy w poprzek łączenia i w kierunku krawędzi.
Natychmiast po przyklejeniu taśmy rozwałkuj miejsce łączenia za pomocą
wałka silokonowego Silicone Rolers.

10. Wyszczotkuj połączoną taśmę P-S Cured Flashing powyżej uszczelnionej
krawędzi, aby zapewnić prawidłowe wiązanie.
11.

Wykonaj połączenie pionowe zgodnie z detalem U-2A.

12. Wykończ narożniki uszczelnionych krawędzi zgodnie z detalem U-15.

SPECYFIKACJA
Grubość
(Thickness)

1,52 mm

Baza
(Base)

Syntetyczne polimery
klejowe i membrana EPDM

Rozmiar
(Dimensions)

508 mm x 15,24 m (20” x 50')

Ilość w opakowaniu zbiorczym
(Packaking)

1 rolka

Waga kartonu zbiorczego
(Packaking Gross Weight)

22,7 kg

Okres ważności
(Shelf Life)

1 rok

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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PRESSURE-SENSITIVE
CURED FLASHING
TAŚMA NAPRAWCZA
CARLISLE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Unikaj nadmiernego kontaktu ze skórą. Dokładnie umyj ręce po
użyciu. W przypadku kontaktu ze skórą, dokładnie przemyj wodą
z mydłem.
2. Do prawidłowego montażu taśmy P-S Cured Flashing musi zostać
użyty środek gruntujący HP-250 Primer.
3. Taśma P-S Cured Flashing musi być przechowywana w suchym miejscu.
W ciepłe, słoneczne dni przechowuj taśmę P-S Cured Flashing
w pudełku, w zacienionym miejscu, aż będzie gotowa do użycia.
4. Z powodu odparowania rozpuszczalnika, gdy temperatura otoczenia jest
zbliżona do punktu rosy, na świeżo nałożonym środku gruntującycm
HP-250 Primer może skraplać się para wodna. W takiej sytuacji aplikacja
środka gruntującego oraz taśmy P-S Cured Flashing musi zostać
przerwana – w takich warunkach nie nastąpi prawidłowe wiązanie. Należy
odczekać, aż aplikowana powierzchnia wyschnie, następnie ponownie
nałożyć cienką wartwę środka gruntującego HP-250 Primer i przykleić
taśmę P-S Cured Flashing, kiedy warunki na to pozwolą.
5. Długotrwałe przechowywanie w temperaturach przekraczających 320C
skraca żywotność produktu. Przechowywanie oraz używanie taśmy
P-S Cured Flashing w temperaturach poniżej 40C powoduje zmniejszenie
przyczepności, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do jej
całkowitej utraty. Taśmę należy przechowywać w temperaturze nie niższej
niż 150C.
6. Nie pozwól produktom takim jak ropa naftowa, tłuszcze, oleje, rozpuszczalniki, olej roślinny lub mineralny, tłuszcze zwierzęce wejść w kontakt
z taśmą P-S Cured Flashing. Unikaj także bezpośredniego kontaktu z parą
wodną.
7. W celu zapewnienie prawidłowego wiązania taśmy P-S Cured Flashing do
membrany EPDM podczas prac wykonywanych w temperaturze poniżej 50C,
należy podgrzać powierzchnię membrany EPDM za pomocą pistoletu
z gorącym powietrzem zaraz przed montażem taśmy.
8. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI!

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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WATER CUT-OFF
MASTIC
SYLIKON USZCZELNIAJĄCY
CARLISLE
OPIS
Sylikon uszczelniający Water Cut-Off Mastic to jednoskładnikowy,
charakteryzujący się niską lepkością cieczy (viscosity), samo-zwilżający się
produkt stworzony na bazie mieszanki butylu, przeznaczony do wykorzystania przy pracach uszczelniających w systemach dachowych i hydroizolacji. Dzięki swoim właściwościom znacząco upraszcza proces prawidłowej
instalacji membrany EPDM. Sylikon Water Cut-Off Mastic jest materiałem
wyjątkowo kleistym.
Głównym zastosowaniem sylikonu Water Cut-Off Mastic jest uszczelnienie
powierzchni znajdującej się pomiędzy podłożem, do którego dociskana jest
membrana EPDM dodatkowym elementem mocującym (tzw. compression-type
seal), a krawędzią tej membrany. W rezultacie sylikon Water Cut-Off Mastic
tworzy szczelną i trwałą zaporę, która nie pozwala wodzie przedostać się
między podłoże, a membranę EPDM.

CECHY PRODUKTU
Wysoka kleistość i doskonała szczelność.
Zapewnia trwałe i szczelne połączenie pomiędzy membraną EPDM,
a podłożem takim jak np. konstrukcje ścian parapetowych.
Przechowywany w formie tuby ułatwia aplikację.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Wszystkie powierzchnie, które mają zostać uszczelnione z wykorzystaniem
sylikonu Water Cut-Off Mastic muszą być wolne od wilgoci, zanieczyszczeń
oleju, kurzu oraz innych substancji obcych. Sylikon nie może być stosowany
bezpośrednio na powierzchni izolacji.
2. Nałóż ścieg o szerokości 13 mm (½”) sylikonu Water Cut-Off Mastic pomiędzy
podłożem, a krawędzią membrany.
3. Zastosuj odpowiedni sposób wykończenia łączenia membrany EPDM, aby
zapewnić trwałe wiązanie i ściśnięcie sylikonu Water Cut-Off Mastic.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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WATER CUT-OFF
MASTIC
SYLIKON USZCZELNIAJĄCY
CARLISLE
SPECYFIKACJA
Współczynnik krycia
(Covering Rate)
Kolor
(Color)

3,05m (10’) z jednej tubki, przy
rekomendowanej szerokości ściegu
13mm (½”);
szary

Ciało stałe
(Solids)

80%*

Temperatura zapłonu
(Flash Point)

40C**

Temperatura użytkowania
(Service temp.)

od -40⁰C do +930C

Ciężar właściwy
(Speciﬁc Gravity)

1,29

Elastyczność w niskich temp.
(Cold Weather Flexibility)

doskonała

Średnia lepkość (Average
Brookﬁeld Viscosity)

1,320,000 cps

Ilość w kartonie zbiorczym
(Packaging)

25 tubek

Średnia waga netto kartonu
zbiorczego
(Net weight)

13 kg

Okres ważności (Shelf life)

1 rok

* % zawartość ciała stałego w produkcie

** temperatura zapłonu to najniższa temperatura, kiedy opary/gaz może się ulotnić z substancji i może
dojść do zapłonu

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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WATER CUT-OFF
MASTIC
SYLIKON USZCZELNIAJĄCY
CARLISLE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą MSDS dla produktu.
2. Sylikon Water-Cut-Off Mastic jest produktem bardzo łatwopalnym.
Zawiera składniki, które stanowią zagrożenie ryzykiem pożaru lub
wybuchu, gdy zostaną wystawione na działanie ciepła, płomieni lub
iskier. Przechowywać i używać z dala od źródeł ciepła, płomieni oraz
iskier.
3. Nie palić tytoniu podczas nakładania.
4. Nie używać w zamkniętych lub niewentylowanych pomieszczeniach. Opary
są cięższe niż powietrze i mogą przemieszczać się wzdłuż gruntu do
odległych źródeł iskrzenia.
5. Unikać wdychania oparów. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.
Używać przy odpowiednich warunkach wentylacyjnych. W przypadku
zaczerpnięcia oparów należy wyjść na świeże powietrze. W przypadku
braku oddechu przeprowadzić resuscytację. W przypadku trudności z
oddychaniem, podać tlen. Natychmiast wezwać lekarza.
6. W przypadku połknięcia NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Natychmiast
wezwać lekarza.
7. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się używanie okularów ochronnych
podczas pracy z produktem. W przypadku dostania się do oczu
natychmiast przepłukać oczy dużą ilością czystej wody przez co najmniej
15 minut. Natychmiast wezwać lekarza.
8. Unikać kontaktu ze skórą. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku
kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć wodą z mydłem.
9. Podczas używania sylikonu Water-Cut-Off Mastic zaleca się noszenie
odpornych na przenikanie rękawic spełniających normy
ANSI/ISEA 105-2005 lub EN374.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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WEATHERED
MEMBRANE CLEANER
ROZPUSZCZALNIK DO CZYSZCZENIA
MEMBRANY EPDM
CARLISLE
OPIS
Rozpuszczalnik Weathered Membrane Cleaner służy do dokładnego
oczyszczenia membrany EPDM przed jej montażem i klejeniem. Sprawdza
się idealnie zarówno w przypadku nowych arkuszy membrany EPDM,
jak również starszych, które zostały zamontowane wcześniej. Produkt ten
pozwala usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia z czyszczonej
powierzchni, w tym także fabryczny pyłek mica dust, przygotowując
powierzchnię membrany EPDM do dalszych prac łączeniowych.
Rozpuszczalnik Weathered Membrane Cleaner powinien zostać użyty
w trakcie przygotowania powierzchni membrany EPDM do nałożenia kleju
Bonding Adhesive, środka gruntującego HP-250 Primer, taśmy do
łączenia EPDM SecurTAPE™ oraz pozostałych produktów Carlisle
wrażliwych na nacisk z grupy Pressure-Sensitive (PS).
Nie należy używać rozpuszczalnika Weathered Membrane Cleaner dla
membran PVC.

CECHY PRODUKTU
Łatwo i skutecznie usuwa kurz, pyłek mica dust oraz inne zanieczyszczenia
z membrany EPDM.
Doskonale przygotowuje membranę EPDM do nałożenia m.in. środka
gruntującego HP-250 Primer, kleju Bonding Adhesive, taśmy do łączenia
EPDM SecurTAPE™ oraz pozostałych produktów Carlisle wrażliwych na
nacisk z grupy Pressure-Sensitive (PS).

SPOSÓB UŻYCIA
1. Za pomocą miotły lub suchej ścierki należy usunąć z powierzchni membrany
EPDM tak dużo luźnych materiałów i zanieczyszczeń, jak to tylko możliwe.
Czyszczenie wykonaj w miejscu, gdzie nastąpi łączenie ze sobą arkuszy
membrany EPDM oraz tam, gdzie zostaną zainstalowane produkty wrażliwe
na nacisk z grupy Pressure-Sensitive (PS).
2. W przypadku mocnego zanieczyszczenia membrany EPDM może wystąpić
konieczność użycia słabo pieniącego się detergentu w połączeniu z wodą.
Po użyciu detergentu należy dokładnie obmyć miejsce łączenia za pomocą
CZYSTEJ wody oraz poczekać, aż całość wyschnie.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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WEATHERED
MEMBRANE CLEANER
ROZPUSZCZALNIK DO CZYSZCZENIA
MEMBRANY EPDM
CARLISLE

3. Namocz czystą ściereczkę HP Splice Wipe (lub podobną) w rozpuszczalniku
Weathered Membrane Cleaner. Następnie, ruchem okrężnym, dociskając
ściereczkę do zabrudzonego podłoża oczyść powierzchnię membrany
EPDM do momentu, aż będzie ona jednolita w kolorze i pozbawiona smug.
Szczególną uwagę zwróć na miejsca, gdzie występują fabryczne łączenia
membrany EPDM. W tych miejscach dodatkowo oczyść powierzchnię
kierując się równolegle wzdłuż łączenia. Po zakończonym czyszczeniu
poczekaj, aż membrana EPDM wyschnie.
4. Na oczyszczoną i suchą powierzchnię nałóż odpowiednią warstwę środka
gruntującego HP-250 Primer, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie
produktu.

SPECYFIKACJA
Współczynnik krycia
(Covering Rate)

9,8 m2 na 1 litr rozpuszczalnika*

Kolor
(Color)

przezroczysty

Ciało stałe
(Solids)

0%**

Temperatura zapłonu
(Flash Point)

180C***

Temperatura wrzenia
(Boiling Point)

127⁰

Ilość w opakowaniu zbiorczym
(Packaging)

18,93 litra lub 2 puszki po 3.8l

*

współczynnik krycia w dużej mierze zależy od wieku membrany EPDM oraz ilości zanieczyszczeń na jej
powierzchni
** % zawartość ciała stałego w produkcie
*** temperatura zapłonu to najniższa temperatura, kiedy opary/gaz może się ulotnić z substancji i może
dojść do zapłonu

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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WEATHERED
MEMBRANE CLEANER

ROZPUSZCZALNIK DO CZYSZCZENIA
MEMBRANY EPDM
CARLISLE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą MSDS dla produktu.
2. Rozpuszczalnik Weathered Membrane Cleaner jest produktem bardzo
łatwopalnym. Zawiera składniki, które stanowią zagrożenie ryzykiem
pożaru lub wybuchu, gdy zostaną wystawione na działanie ciepła,
płomieni lub iskier. Przechowywać i używać z dala od źródeł ciepła,
płomieni oraz iskier.
3. Nie palić tytoniu podczas nakładania i prac z produktem.
4. Nie używać w zamkniętych lub niewentylowanych pomieszczeniach. Opary
są cięższe niż powietrze i mogą przemieszczać się wzdłuż gruntu do
odległych źródeł iskrzenia.
5. Podczas użytkowania produktu należy nie dopuścić do przedostawania się
oparów rozpuszczalnika Weathered Membrane Cleaner do wnętrza
pomieszczeń przez kanały wentylacyjne. Nie umieszczać otwartych
pojemników oraz nie mieszać rozpuszczalnika Weathered Membrane
Cleaner w pobliżu wlotów świeżego powietrza. Jeśli to możliwe należy
wyłączyć wentylację mechaniczną lub uszczelnić wloty powietrza.
6. Unikać wdychania oparów. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.
Używać przy odpowiednich warunkach wentylacyjnych. W przypadku
zaczerpnięcia oparów należy wyjść na świeże powietrze. W przypadku
braku oddechu przeprowadzić resuscytację. W przypadku trudności z
oddychaniem, podać tlen. Natychmiast wezwać lekarza.
7. W przypadku połknięcia NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Natychmiast
wezwać lekarza.
8. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się używanie okularów ochronnych
podczas pracy z produktem. W przypadku dostania się do oczu
natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody przez co najmniej
15 minut. Natychmiast wezwać lekarza.
9. Unikać kontaktu ze skórą. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku
kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć wodą z mydłem.
10. Podczas używania rozpuszczalnika do czyszczenia EPDM Weathered
Membrane Cleaner zaleca się noszenie odpornych na przenikanie rękawic
spełniających normy ANSI/ISEA 105-2005 lub EN374.
11. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI!

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo otrzymać
poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez bezpośredni kontakt
z biurem sprzedaży info@drago.pl.
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